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 باسمه تعالی
 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 خانم نجیب نیا  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره دارد( سوًاالت )پاسخ نامه ردیف

1 
 درسؤاالت زیر محل نقطه چين را با كلمات مناسب پر كنيد .

5/0 مابعد الطبيعه از یك سلسله مسائل درباره.............................. سخن می گوید .  

 1 را........................ می نامند  .می داند .و این نظریه  حكمت مشاء ، مالک نيازمندي معلول به علت را درخودِ ................. 2

25/0 برحقيقت .............................. وظلمت استوار است .« سهروردي » فلسفه  3  

5/0 عارف درسير وسلوک روحی ومعنوي ، راه ..................... را هموارتر ونزدیك تر از ...................می داند . 5  

5/0 اصالت وجود ، وابستگی ریشه در   .............. و  .............   دارد.از منظر  4  

6 
، كه  نظریه تشكيك وجود ، هم اصل ..........................موجودات  را بيان می كند وهم....................... آنها را تفسير می نماید

 خوانده می شود .نظریه فيلسوف معروف ......................... 
5/1  

 1 به عقيده عالمه طباطبایی ، عليت یك اصل  ............................  است كه به مدد علم  ................  حاصل می شود . 7

9 

 تعيين كنيد كدام عبارت ))صحيح ((وكدام ))غلط(( است .

 غلط صحيح 

   درنظرفارابی نسبت عقل فعال به طبيعت، مانند نسبت عقل به بدن، و رئيس به مدینه فاضله است .

   شناخت قوانين طبيعت از طریق آزمایش و تجربه است .« جهان شناختی »ابن سينا به نظر 

   پس از انتقادات غزالی و فخر رازي ، زمينه براي رشد وتكامل جنبه استداللی فلسفه اسالمی فراهم شد .

   نزدیك تر است .« فالسفه مشاء » به روش «عرفا » روش

   كمت متعاليه نظریه فقر وجودي ناميده می شود .مالک نيازمندي معلول به علت ، درح

   نقص وجود موجودات ، در نهایت به امكان ذاتی آن ها ، باز می گردد .

5/1  

8 

 آن ها را كنار هم  هریك از موارد ستون)) سمت راست(( با كدام عبارت مناسب در ))سمت چپ(( مناسبت دارد ؟  

 بنویسيد.

 علت تاّمه -مؤسس فلسفه نبوي                                                 الف   -1 

 مثلث چهار ضلعی-منشاء  معجزات و كرامات                                             ب  -2

 غزالی    –پ                      رساله عرفانی                                         – 3

 لغت موران    –شرط الزم و كافی                                                      ث   - 5

 محی الدین عربی -شيخ اكبر                                                                     ج  -4

 فارابی  –چ                                               ممتنع الوجود                  -6

 قوّت نفس  -نویسنده مقاصدالفالسفه                                              ح - 7

55/1  

11 

 با توجه به آموخته هاي مبانی حكمت مشاء)فصل سه وچهاركتاب(هریك ازموارد  داده شده، بيانگركدام اصل فلسفی  است؟ 

 ميان موجودات جهان ، ارتباط وپيوستگی وجود دارد .-1

 مرز ميان فلسفه وسفسطه، با این اصل مشخص می شود . -2

 كه هر چيزي به جاي خود نيكوست .جهان چون خط وخال وچشم وابروست                -3
5/1  
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   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 خانم نجيب نيا  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره سوًاالت )پاسخ نامه دارد( ردیف

11 

 

باشد ونام نویسنده آن را هر یك از توضيحات زیر درمورد كدام یك از كتب می 

 .بنویسيد
 نام نویسنده نام كتاب

وآخرین دیدگاه هاي فلسفی نویسنده است وسه این كتاب خالصه اي از حكمت  -1

 فصل اخير آن به عالی ترین مضامين دیدگاه هاي عرفانی او اختصاص یافته است .

  

   دعا ومناجات نامه هایی به زبان عربی می باشد .  -2

تفسيري از قرآن كریم كه در بيست جلد ودر مدت بيست سال به زبان عربی  -3 

 نگاشته شده است .

  

 

5/1  

12 

 هریك از اصطالحات زیر را تعریف كنيد :

 الف ( فطرت اول :

 ب (  مغرب وسطی :

 ج ( صمد :

5/1  

13 
 به سؤاالت زیر پاسخ دهيد .

 فلسفه اسالمی در ابتداء به چه نامی معروف شد ؟ چرا ؟
5/0  

5/0 سنگ بناي همه آگاهی هاي انسان ، به نظر سهروردي ، كدام علم است ؟ چرا ؟ 15  

 1 چيست ؟ ب( به نظر او چرا حقيقت به قوم خاصی اختصاص ندارد ؟« حقيقت » الف ( نظر سهروردي در مورد  14

5/0 ؟می باشد ومؤسس آن كيست« كالم »  و« عرفان » و « اشراقی » و « مشائی » كدام فلسفه وحدت بخش جریان اندیشه هاي  16  

 1 برسد ؟ توضيح دهيد .« دین » به نتایجی مخالف « عقل » آیا ممكن است « مال صدرا » به نظر  17

19 
رار می ق –صدرالمتألهين  –به ترتيب دركدام بخش از اسفار مال صدرا « نفس شناسی » و ب ( « خدا شناسی (» مباحث الف 

 گيرند ؟ فقط نام ببرید
1 

18 
 نظرطرفداران كدام اصالت می باشد ؟«  ن ها اموراعتباري استيوجود اندر كمال خویش جاریست       تعي» الف (بيت 

 ب(  وكدام اصالت را اعتباري می داند ؟ فقط نام ببرید .
1 

5/0 در مورد این اصل چيست ؟« منكران عليت» نظر  21  

 1 چه زمانی فرهنگ یك ملت دچار زوال می شود ؟ واگر چنين شود ، چه پيامدي در بر دارد ؟ 21
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 باسمه تعالی

 

   مدت امتحان : صبح 9ساعت شروع : علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 خانم نجیب نیا  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

5/0 (                                                      4/1مطلق وجود )  -1 1  

 1 ( 4/1امكان ذاتی )   -(  4/1معلول )  -2 2

25/0 (                                                                   24/1نور )  -3 3  

5/0 ( 24/1عقل )  –(  24/1عشق )  -5 5  

5/0 (                                    24/1فقدان )  -(   24/1نقص )  -4 4  

5/1 (4/1مال صدرا )  –( 4/1كثرت )  –( 4/1وحدت ) -6 6  

 1 (    4/1حضوري ) –( 4/1عقلی ) -7 7

9 

 غ                -1

 غ                    -2

 غ               -3

            غ       -5 

            ص        -4

 «نمره دارد 24/1هرمورد » غ         -6

5/1  

8 

 فارابی                                –مؤسس فلسفه نبوي  -1

 قوّت نفس  –منشاء معجزات وكرامات  -2 

 لغت موران                                –رساله عرفانی  -3

 علت تاّمه –شرط الزم وكافی  -5 

            محی الدین عربی                    –شيخ اكبر  -4

 مثلث چهار ضلعی –ممتنع الوجود  -6 

 «( نمره دارد 24/1هرمورد )»                                      غزالی    -نویسنده مقاصد الفالسفه  -7

55/1  

11 

 اصل عليّت            -1

 اصل واقعيت مستقل از ذهن          -2 

 «( نمره دارد4/1هرمورد) » اصل سنخيت علت ومعلول     -3 

5/1  

11 

 ابن سينا                                    –اشارات وتنبيهات -1

 سهروردي   -الواردات والتقدیسات  -2

 «( نمره دارد.4/1هرمورد )»  عالمه طباطبایی                         -تفسير الميزان  -3

5/1  

12 

 زندگی هر روزه است .الف ( مقصود فالسفه از فطرت اول همان حالت عادي ما دربرخورد وتماس با امور ومسائل 

 ب( درجغرافياي عرفانی فلسفه اشراق ، افالک وستارگان مرئی است كه درآن نور وظلمت به هم آميخته است .

ی ب ج ( اگر وجودي درمرتبه خود از چنان شدتی برخوردار باشد كه هيچ نقص وضعفی درآن متصور نباشد ، غناي ذاتی دارد و

 «نمره دارد  4/1هرمورد » م ، صمد است .               نياز مطلق است .به تعبيرقرآن كری

5/1  

13 
 به سؤاالت زیر پاسخ دهيد .

 ( 24/1چون این فلسفه به جهت غلبه ي گرایش ارسطویی در آن به فلسفه ي مشا معروف شد. ) -(  24/1مشاء)
5/0  

15 
گردد . هر علم حصولی مبتنی بر یك علم حضوري ( آگاهی ما از اشياء وموجودات به علم حضوري باز می 24/1علم حضوري ) 

 « 114صفحه »  (                                                                                                                            24/1است . ) 
5/0  
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   مدت امتحان : صبح 9شروع : ساعت علوم انسانی رشته : فلسفه  سؤاالت امتحان نهایی درس:

 2تعداد صفحه:  1389/     /  تاریخ امتحان :   آموزش متوسطه دوازدهمسال  نام و نام خانوادگی :

 خانم نجيب نيا  طراح سوال :  87بهمن  –جشنواره طراحی سوال امتحان نهایی خراسان رضوي 

 نمره پاسخنامه ردیف

14 

 (                                 4/1الف( حقيقت ، خورشيد واحدي است كه به جهت كثرت مظاهرش تكثر نمی یابد . )

 (4/1یا الف ( حقيقت شهر واحدي است كه باب هاي كثير دارد وراه هاي فراوان به آن منتهی می شود .)

وقوم خاصی بردیگران برتري ندارد ، مگر اینكه از حقيقت ب ( از نظر سهروردي حقيقت دردل حكيم وطن دارد ، هيچ سرزمين 

 « 89صفحه (                                                                                   » 4/1وحكمت بهره بيشتري داشته باشد . )

1 

5/0 « 114صفحه »                                      (   24/1مالصدرا یا صدرالمتألهين شيرازي )   -( 24/1« )حكمت متعاليه » 16  

17 

 ( 24/1عقل ودین حقيقت واحدي هستند واز یك منبع ازلی ، یعنی ذات احدیت سرچشمه گرفته اند )  -(24/1خير ) 

 نمی شود .اگر عقل به درستی حركت كند وهمه موازین برهانی را مراعات نماید ، هرگز به نتيجه اي مخالف دین منتهی 

 « 123صفحه (                       » 124/1( دین خداوند هم هرگز حاوي مطلبی متعارض با ضروریات عقلی نيست . 24/1) 

1 

 1 «124ه صفح(                                                                                    »  4/1( ب ( سفر چهارم ) 4/1الف ( سفر دوم ) 19

 1 « 128صفحه (                                                                             » 4/1(  ب( اصالت ماهيت ) 4/1الف ( اصالت وجود ) 18

21 

 ( 24/1طبق این نظریه كه تجربه را مبناي همه شناخت هاي بشر می داند .) 

 عليت ، رابطه اي نيست كه بتوان آن را از طریق تجربه ومشاهده كشف كرد وعليت را به مثابه اصل عفالنی نفی 

 « 138صفحه »    (                                                                                                                            24/1می كنند .)

5/0  

21 
( هرگاه یك جامعه به هر دليل ، ارزش هاي فكري وفرهنگی خویش 4/1زمانی كه ارزش خود رابراي آن ملت از دست بدهد ) 

 « 141صفحه (   » 4/1را نادیده بگيرد ، احساس خواهد كرد كه براي حيات ودوام خود به دیگران نيازمند است .)
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


